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1 § Toiminta-ajatus ja periaatteet 

Hyvinvointialueesta annetun lain 611/2021 32 § mukaisesti aluehallituksen on asetettava 

nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen 

nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 

nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuusto 

toimii nuorten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt 

ja tulevaisuudessa.  

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä vastaa hyvinvointialueen 

aluehallitus tämän toimintasäännön mukaisesti. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuusto voi tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa sekä ottaa kantaa 

muiden organisaatioiden hallinnon alla oleviin asioihin oman toimintasuunnitelmansa ja 

kiinnostuksensa mukaisesti. 

2 § Nuorisovaltuuston tehtävät 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tehtävänä on  

1. vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä 

nuorison ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta  

2. edistää nuorison osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia 

hyvinvointialueella,  

3. edistää yhteistyötä nuorison, kunnallisten nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen 

välillä. 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto  

4. seuraa, arvioi, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita,  

5. tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella, 

6. kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 

käsiteltävänä olevaan asiaan.  

7. osallistuu alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan sekä sen 

seurantaan.  

8. osallistuu alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan sekä sen 

seurantaan  

9. laatii vuosittain toimintasuunnitelman  

10. laatii vuosittain edellisen vuoden toiminnasta toimintakertomuksen ja antaa sen 

tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle,  

11. nimeää edustajansa lautakuntiin 

12. nimeää tarvittaessa edustajat muihin työryhmiin  

Nuorisovaltuusto voi ottaa kantaa, valvoa nuorten etua, nostaa esiin epäkohtia 

parannusehdotuksineen, tehdä ehdotuksia hyvinvointialueen hallitukselle sekä antaa 
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lausuntoja pyydettäessä oman harkintansa mukaan. Nuorisovaltuusto osallistuu 

hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnitteluun.  

Nuorisovaltuuston tehtävänä on koota alueen nuorten näkemyksiä mahdollisimman laajasti ja 

tuoda niitä mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämistyöhön sekä päätöksenteon 

tueksi. Yhteistyössä muiden nuorten vaikuttajaryhmien ja kuntien nuorisotoimien kanssa 

nuorisovaltuuston tehtävä on kannustaa nuoria osallistumaan Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen kehittämiseen sekä kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista.  

Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että nuorisovaltuusto saa hyvissä ajoin tiedot 

ajankohtaisista hankkeista hyvinvointialueella. 

3 § Nuorisovaltuuston kokoonpano ja valintatapa 

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 

vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan 

vähintään yksi edustaja. Vaikuttamistoimielimeen voidaan valita myös muita henkilöitä. (Laki 

hyvinvointialueesta 611/2021, 32§).  

Jokaisesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen seitsemästä kunnasta nimetään yksi (1) jäsen ja 

yksi (1) varajäsen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Hyvinvointialueen 

aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston valtuustokaudeksi.  

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii hyvinvointialueen osoittama henkilö. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa hyvissä ajoin 

ennen kauden loppua.  

Mikäli nimetty jäsen joutuu jostain syystä eroamaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuustosta kesken toimikauden, nimeää edustajan nimennyt taho hänen tilalleen 

uuden jäsenen. Eroamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti nuorisovaltuuston kokoukselle tai sen 

puheenjohtajalle.  

4 § Kokous- ja toimintakäytännöt 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolla on vuoden aikana vähintään neljä (4) kokousta. 

Nuorisovaltuusto päättää kokoustensa ajan ja paikan.  

Kokouksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja tai hänen olleessaan estyneenä 

varapuheenjohtaja tai hyvinvointialueen nimeämä sihteeri. Kokous on kutsuttava koolle 

vähintään viikkoa (1) ennen kokousta. Kokousaineisto toimitetaan jäsenille toimielimen 

sopimalla tavalla.  

Kokoukset voidaan järjestää fyysisenä -, etä- tai hybridikokouksena. Tapaamiskäytännöistä 

sovitaan tarkemmin ensimmäisessä kokouksessa. Kokous on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen. 
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Kokouksista pidetään muistiota/pöytäkirjaa, joka tarkastetaan kokouksen päättämällä tavalla. 

Nuorisovaltuuston esityslistat ja muistiot/pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen 

verkkosivuilla.  

Osallistujille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaukset Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto voi kutsua kokouksiinsa tarvittavia asiantuntijoita. 

5 § Järjestäytyminen ja puheenjohtajiston valinta 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kutsuu järjestäytymiskokoukseen nuorisovaltuuston 

toiminnasta vastaava viranhaltija. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja) valitaan järjestäytymiskokouksessa. Sihteerinä toimii Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen nimeämä henkilö. 

6 § Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tehtävät 

Aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston kunkin toimikauden alkaessa. Hyvinvointialuelain 32 § 

on säädetty vaikuttamistoimielinten jäsenten valitsemisesta. Edellä mainitun säännöksen 

mukaan jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 

vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan 

vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.  

Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa 

toimielimen lakisääteiset ja muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, 

kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, 

toimintasuunnitelman laatiminen, ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyön 

hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 

• osoittaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminnalle esteettömät kokoustilat 

(sähköisten tapaamisten mahdollistaminen, hybriditilat) 

• huolehtii kokousten tarvitsemista järjestelyistä. Mikäli kokoukset vaativat sähköisiä 

laitteita, niin hyvinvointialue varmistaa ne osallistujille sekä kouluttaa niiden käyttöön. 

• vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista 

• tukee toimintaa ja järjestää tarvittaessa neuvontaa toiminnan tueksi 

• osoittaa hyvinvointialueelta yhteyshenkilön nuorisovaltuuston toimintaan, kokousten 

sihteeri ja ohjaaja 

• ottaa nuoret mukaan osaksi aluehallituksen, aluevaltuuston sekä lautakuntien työtä. 

Päättäjät ovat tervetulleita nuorten tapaamisiin. 

• antaa tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun 

• resursoi nuorisovaltuuston toimintaa taloudellisesti 

• maksaa kokouspalkkiot ja matkakorvaukset 
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• osoittaa toimintamäärärahat toimintasuunnitelman mukaisesti koulutuksiin ja 

seminaareihin. 

• Hyvinvointialueen johtaja nimeää nuorisovaltuuston yhteyshenkilön ja sihteerin, jonka 

tulee olla palvelusuhteessa hyvinvointialueeseen.  

7 § Voimaantulo 

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 27.1.2023. 

 


